Pravidla – kategorie U8
Hrací čas:

1 x 12 minut (pokud není stanoveno v rozpise jinak, např. s ohledem na
nadstavbovou část)

Rozměry hřiště:

21 x 31 m (organizátor si vyhrazuje možnost úpravy rozměrů s ohledem na
věkovou kategorii)

Výsledek:

Kritéria pro stanovení pořadí: 1) Počet bodů. 2) Rozdíl v počtu vstřelených a
obdržených branek. 3) Počet vstřelených branek. 4) Vzájemný zápas. (při
rovnosti bodů dvou týmů). 4) Minitabulka v případě rovnosti bodů 3 a více
družstev (počet bodů v minitabulce, rozdíl v počtu vstřelených a obdržených
branek, počet vstřelených branek, vzájemný zápas. 5) Střelba pokutových kopů
(3 pokutové kopy). 6) V utkáních o umístění rozhodují v případě nerozhodného
stavu tři pokutové kopy, poté do rozhodnutí.

Střídání hráčů:

V průběhu hry hokejovým způsobem, střídající hráč může nastoupit, až jeho
spoluhráč opustí plochu v prostoru střídačky.

Autová vhazování:

Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče.
Gól může dát třetím dotykem i hráč vyjíždějící ze zámezí.

Rohové kopy:

Roh je proveden přihrávkou z místa od rohového praporku.

Přímé a nepřímé kopy: Všechny volné kopy jsou nepřímé. Nejbližší bránící hráč musí stát nejméně 4 m
od míče.
Pokutové kopy:

V případě hrubého a úmyslného faulu bránícím týmem ve vlastním brankovišti,
je zahráván pokutový kop ze vzdálenosti 7m od branky.

Brankář:

Brankář smí chytat míč po celé šíři pokutového území. „Malá domů“ je
povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem.
Při kopu od brány brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí
překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče. V případě překopnutí
poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny
hřiště. V případě, že brankář chytí míč rukama ve hře, může následně rozehrát
míč kopem ze země za polovinu hřiště nebo vyhozením přehodit polovinu
hřiště.
Brankář smí rozehrát míč na polovinu soupeře (dopad míče) v případě, že si
míč v brankovišti položí a vyjede mimo brankoviště, čímž se z něj stává hráč.
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Nahraje-li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území
až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
Brankář může vstřelit gól pouze zakončením, které je vedeno na polovině
soupeře (např. gól střelou z vlastní poloviny hřiště neplatí).
Hráč:

Neplatí tzv. „gól přes celé hřiště“ – tzn. v případě, že útočící tým (hráč) vystřelí
z vlastního brankoviště a je tímto způsobem dosažena branka, gól není uznán
a rozehrává z brankoviště brankář týmu, který neplatný gól obdržel.

Počítání branek:

Uprostřed hřiště bude výsledkový rozhodčí, který bude mít před sebou
ukazatel skóre. Protože turnaj je veden směrem fair-play, bude rozhodčí
spoléhat i na Vaše doporučení, zda gól platil či nikoliv. Na tomto by se měli
domluvit oba trenéři.
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